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Eleições no Sintunesp: Comissão 
eleitoral divulga resultados. Posse 

dos eleitos será em 12/11
A Comissão Eleitoral, responsável pela condu-

ção das eleições gerais do Sintunesp, divulgou os resultados 
do pleito. A votação foi realizada em 7/10/2021, em formato 
online, por conta das limitações ainda existentes na pan-
demia de Covid-19. Foram eleitos os novos membros da 
Diretoria Colegiada, Conselho Diretor de Base e Conselho 
Fiscal da entidade. O prazo para recursos sobre os resulta-

dos é de 48 horas a partir de sua divulgação.
Os eleitos e as eleitas tomarão posse no dia 12 

de novembro. O mandato é para o período 14/11/2021 a 
13/11/2024.

A seguir, veja os números da eleição e os novos in-
tegrantes em cada uma destas três instâncias do Sindicato. 

Os membros da Comissão Eleitoral – Flávio da 
Silva (IB/Botucatu), Claudia Suzana Thomazini Camargo 
(FM/Botucatu, presidente da Comissão) e Ermógenes Ja-
cinto de Souza Junior (ICT/Sorocaba – agradecem a todos 
os envolvidos na organização das eleições e aos servidores 
técnico-administrativos que participaram do processo. A 
entidade sindical sai fortalecida e com renovada disposi-
ção para seguir organizando a categoria para a luta por 
seus direitos, por melhores condições de vida e de trabalho 
e em defesa dos serviços públicos.

Diretoria Colegiada
A chapa única “Sindicato sempre na luta: Defen-

dendo a história para avançar no futuro” obteve 262 vo-
tos; houve ainda 12 em branco e 5 nulos.
 Os nomes dos eleitos e das eleitas constam no qua-
dro abaixo: 

No verso, veja detalhes sobre o atendimento no Sintunesp na semana 
de 25 a 29/10, inclusive sobre o plantão jurídico no dia 28/10
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Atenção para o atendimento no Sintunesp 
na semana de 25 a 29/10/2021. Jurídico terá 

plantão online na quinta, 28/10
Subsede Botucatu: De segunda (25/10) a sexta-feira (29/10), das 9h às 16h.
Sede São Paulo: Quarta (27/10) e quinta-feira (28/10), das 9h às 16h.

Atendimento Jurídico: Quinta-feira (28/10), das 9h às 12h.
O atendimento será por videoconferência e deverá ser agendado anteriormente, para recebi-

mento prévio do link. Para agendar um horário, o servidor deve proceder assim:
- Entre em contato com a subsede de Botucatu, por e-mail (sintunesp@uol.com.br), pelo WhatsApp 
(14 99670-1332) ou telefone fixo (14 3882-8826).
- Informe o desejo de ser atendido pelo advogado no dia determinado. Informe também o assunto para 
o qual deseja atendimento e um celular para contato (caso seja necessário);
- Os funcionários do Sindicato responderão por e-mail ou WhatsApp, marcando um horário e passan-
do o link da chamada para o servidor.
- No dia e horário do atendimento, o servidor pode entrar na reunião com o advogado (pelo link rece-
bido) no seu computador. Se preferir, pode se dirigir à subsede do Sintunesp, em Botucatu, e usar o 
computador da entidade.

 IMPORTANTE: Se o servidor deseja apenas saber o andamento de algum processo, não é 
preciso esperar o plantão quinzenal. Neste caso, pode entrar em contato diretamente com o escritório 
dos advogados do Sindicato, pelo telefone (14) 3879-6310 ou celular/WhatsApp (14) 99126-0217.

Conselho Diretor 
(Diretores de base)

Foram eleitos:
Assis/FCL: Flávio Moisés Soares (T) e José Lino Alves (S): 
13 votos
Botucatu/IB: Fátima Ap. de Pinho (T) e Renata Falaguera 
Villas Boas (S): 9 votos     
Guará/FE: Joao Inácio Pinto Costa (T) e Flávio Domin-
gos (S): 7 votos
Marília/FFC: Gustavo Brito de Oliveira (T) e Bruna Carla 
de Carvalho Amaral (S): 23 votos
Ourinhos: Rodrigo Fantinatti Carvalho (T) e Durval de 
Lara Fernandes (S): 2 votos
Presidente Prudente/FCT: João Batista Lopes (T) e Patrí-
cia Inague (S): 5 votos
São José dos Campos/ICT: Márcio de Paula Lima (T) e 
Francisco de Assis da Silva Neto (S): 7 votos
SJRP/IBILCE: Carlos Eduardo de Sousa (T) e Marcio 
Santana da Silva (S): 22 votos
Sorocaba/ICT: Vitor Hugo Lencione (T) e Juliano Maciel 
de Camargo (S): 10 votos

 A FCAV/Jaboticabal foi a única unidade em que 
houve mais de uma dupla inscrita:
- José Marcos dos Santos (T) e Luiz Carlos Rufino (S)

- Diogo Cesar Tibaldi (T) e João Ricardo dos Santos Silva 
Caires (S)
 Ambas as duplas receberam a mesma quantidade 
de votos (13). O critério utilizado para o desempate foi o 
tempo de filiação ao Sindicato do candidato a titular em 
cada dupla (José Marcos é filiado desde 17/6/2009, enquan-
to Diogo é filiado desde 10/11/2015). Com isso, foi consi-
derada vitoriosa a dupla José Marcos dos Santos (T) e Luiz 
Carlos Rufino (S).
  Para as eleições ao Conselho Diretor, houve um to-
tal de 4 votos em branco e 2 votos nulos.

Conselho Fiscal
 O Conselho Fiscal é desvinculado da direção do 
Sintunesp e é composto por três membros titulares e três 
suplentes. Os seis inscritos tiveram a seguinte votação:
Nilse Ribeiro da Silva – Botucatu/FM: 168 votos
Sidival Antunes de Carvalho – Ilha Solteira/FE: 137 votos
Renato Gomes de Oliveira – Araçatuba/FO: 127 votos
Djalma Santos Bovolenta - Botucatu/IB: 110 votos
Araldo José Milanezi Vieira – Botucatu/FM: 90 votos
Elson Lima Pereira – Araçatuba/FO: 85 votos
 Houve 87 votos em branco e 33 nulos.

Portanto, os três titulares são: Nilce, Sidival e Rena-
to. Os três suplentes são: Djalma, Araldo e Elson.

O Sintunesp parabeniza a todos e a todas! Que façam uma gestão de bons 
frutos para a categoria, a universidade e os serviços públicos! Sempre na luta!


